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Plattelandsontwikkeling in de Europese Unie …

… is een beleidsgebied van wezenlijk 
belang dat is ingebed in het gemeen‑
schappelijk landbouwbeleid (GLB): meer 
dan 56 % van de bevolking van de 
Unie woont op het platteland, dat meer 
dan 91 % van het grondgebied van de 
Europese Unie (EU) beslaat. De EU telt 
500 miljoen consumenten die allemaal 
behoefte hebben aan een betrouwbaar 
aanbod gezonde en voedzame levens‑
middelen. Het GLB is al lange tijd een 
centraal beleidsgebied van de EU en 
wordt continu aangepast aan nieuwe 
uitdagingen die samenhangen met 
de klimaatverandering, het duurzame 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en 
de instandhouding van een vitaal econo‑
misch weefsel op het platteland.  

Het plattelandsontwikkelingsbeleid dat is 
uitgestippeld voor de periode 2007-2013, 
is toegespitst op drie grote prioriteiten: 

•	 verbetering van het concurrentie-
vermogen van de landbouw- en de 
bosbouwsector;

•	 verbetering van het milieu en het 
platteland, en

•	 verbetering van de leefkwaliteit 
op het platteland en bevordering 
van de diversificatie van de 
plattelandseconomie.

Het beleid is er bovendien op gericht om 
bij het nastreven van deze drie doelstel-
lingen de plaatselijke gemeenschap 
sterker bij de ontwikkeling van haar eigen 
gebied te betrekken. Plaatselijke groe-
pen (PG’s) werken als forum voor lokale 
partners en zorgen aan de hand van de 
LEADER-methode* voor het opstellen en 
uitvoeren van op hun gemeenschap ge-
richte ontwikkelingsstrategieën.   

Elke lidstaat stelt nationale of regi-
onale plattelandsontwikkelingspro-
gramma’s (POP’s) op als leidraad 
voor de tenuitvoerlegging van het 
plattelandsontwikkelingsbeleid. 

*De afkorting LEADER is afgeleid van het Franse 
begrip “liens entre actions pour le développement 
de l’économie  rurale” (verbanden tussen acties 
voor de ontwikkeling van de rurale economie).   De 
bedoeling bestaat erin sterke partnerschappen 
op te zetten en samenwerking te bevorderen als 
voorwaarden voor innovatie en optimale lokale 
oplossingen voor lokale problemen.

… is het EU‑fonds waaruit steun wordt 
verleend voor de tenuitvoerlegging van 
de POP’s over de hele Europese Unie.   

Bijna de helft van de meer dan 200 
miljard euro steun voor de POP’s komt 
uit het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), dat onder 
toezicht staat van het directoraat-gene-
raal Landbouw en Plattelandsontwikkeling 
van de Europese Commissie. Dankzij deze 
aanpak kan de EU het geld dat zij uittrekt 
om plattelandsontwikkeling te cofinancie-
ren, gericht gebruiken voor gezamenlijk 
afgesproken EU-prioriteiten, en blijft voor 

zowel de lidstaten als de regio’s voldoende 
ruimte over voor een eigen inbreng.  

Voorbeelden van de verschillende soorten 
gecofinancierde activiteiten op het gebied 
van plattelandsontwikkeling vindt u in de 
brochures over de ELFPO-projecten die door 
het ENPO worden opgesteld: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling…
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… is in 2008 door het directoraat‑generaal 
Landbouw en Plattelandsontwikkeling van 
de Europese Commissie opgezet om de 
tenuitvoerlegging van de POP’s te helpen 
verbeteren. Hiertoe genereert en deelt het 
ENPO kennis over hoe het plattelandsont‑
wikkelingsbeleid in de praktijk werkt en 
kan worden verbeterd en faciliteert het 
informatie‑uitwisseling en samenwerking 
tussen de rurale gebieden in heel Europa.   
Het ENPO brengt een groot aantal partijen 
samen die belang hebben bij de ontwik‑
keling van het platteland, meer bepaald 
nationale netwerken voor het platteland 

(NNP’s), autoriteiten van de lidstaten en 
plattelandsontwikkelingsorganisaties die 
actief zijn op Europees niveau.

Het ENPO-contactpunt helpt het direc-
toraat-generaal Landbouw en platte-
landsontwikkeling bij het beheer van het 
netwerk en fungeert als centrum voor 
ENPO-activiteiten. Het contactpunt is in 
Brussel gevestigd en houdt zich bezig met 
de drie voornaamste elementen van de 
ENPO-strategie, met name:

•	 beleidsanalyse,

•	 communicatie, en

•	 netwerking.

Het Europees netwerk voor  
plattelandsontwikkeling (ENPO) …

... hebben tot doel de tenuitvoerlegging 
van het plattelandsontwikkelingsbeleid 
van de EU te verbeteren. Deze analyses 
zijn erop gericht:

•	 een beter inzicht te krijgen in de 
praktische werking van het beleid;

•	 te beoordelen wat goed werkt en wat 
voor verbetering vatbaar is, en

•	 duidelijk te maken hoe het besluit-
vormingsproces op nationaal en op 
Europees niveau in elkaar zit.

De ENPO-analyses behelzen:

•	 de instelling van werkgroepen waarin 
deskundigen uit verschillende lid-
staten hun visie op onderwerpen als 
rurale financiering en mechanismen 
voor een geslaagde toepassing van 
het ELFPO uiteenzetten; 

•	 samen met de NNP’s te nemen initia-
tieven op het gebied van bosbouw en 
ruraal ondernemerschap, en

•	 analyses aangaande de praktische 
werking van plattelandsontwikkeling. 

Deze analyses bestrijken de meest uit-
eenlopende onderwerpen, gaande van 
verbanden tussen landbouw en de bredere 
rurale economie, over milieudiensten, in-
novatie en door de gemeenschap aan-
gestuurde plaatselijke ontwikkeling, tot 
sociale inclusie en het leven van jongeren 
in rurale gebieden. 

Via de ENPO-website kunt u de beleidana-
lyses van het ENPO raadplegen. U krijgt er 
toegang tot onder meer bevindingen en 
aanbevelingen van de werkgroepen, infor-
matiebladen over beleidsgebieden en sta-
tistieken. Wil u hier meer over weten (voor 
de Nederlandse versie, klik rechts boven-
aan), ga dan naar: http://enrd.ec.europa.eu/
policy-in-action/

Onder het kopje “Gegevensbank van het 
beleid voor plattelandsontwikkeling” staan 
honderden voorbeelden die aantonen hoe 
het beleid voor plattelandsontwikkeling 
over de hele EU ten uitvoer wordt gelegd. 
Kom meer over deze projecten te weten op: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
rdp_view/

De beleidsanalyses van het ENPO …
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… maken de kern van het Europees net‑
werk voor plattelandsontwikkeling uit. 
Door de meest uiteenlopende partijen 
die actief zijn op het gebied van plat‑
telandsontwikkeling, samen te brengen, 
faciliteert het ENPO de uitwisseling van 
kennis, expertise en innovatie.  

De stelling dat netwerking een doeltref-
fend instrument is om de betrokken-
heid van de belanghebbende partijen te 
garanderen en de tenuitvoerlegging van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid te 
versterken, kan in steeds bredere kring op 
instemming rekenen. In zijn hoedanigheid 
van “netwerk der netwerken” is voor het 
ENPO een bijzondere rol weggelegd.  Voor 
meer informatie over de seminars en ver-
gaderingen van het ENPO waar gebruikt 
wordt gemaakt van participatiegerichte 
methoden om de interactie te stimule-
ren, ga naar:  http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/

LEADER neemt een centrale plaats in onze 
netwerkactiviteiten in. Plaatselijke groepen 
uit alle lidstaten komen jaarlijks bijeen op 
een LEADER-conferentie om beste praktij-
ken uit te wisselen en te bespreken hoe de 
lokale strategieën voor plattelandsontwik-
keling beter ten uitvoer kunnen worden 
gelegd en hoe transnationale samenwer-
kingsprojecten kunnen worden opgezet. 
De ENPO-website omvat een portaalsite 
over LEADER (LEADER Gateway) ter onder-
steuning van deze activiteiten. Hier vindt u 
een instrumentarium voor de plaatselijke 
groepen, informatie over uitnodigingen tot 
samenwerking, publicaties, video’s en nog 
veel meer:  http://enrd.ec.europa.eu/leader/

De netwerkactiviteiten van het ENPO …
… staan bovenaan de prioriteitenlijst van 
het netwerk. Het ENPO gebruikt verschil‑
lende communicatiekanalen als uithang‑
bord voor een actief plattelandsontwikke‑
lingsbeleid en als forum om met een divers 
publiek informatie uit te wisselen over wat 
in ruraal Europa leeft. Het ENPO gaat met 
de actoren die bij de plattelandsontwikke‑
ling betrokken zijn, in gesprek over onder‑
zoeksbevindingen, beleidsontwikkelingen 
en lokale succesverhalen. 

Het voornaamste communicatie-instru-
ment van het ENPO is een website waar 
alle ENPO-activiteiten gebundeld te vinden 
zijn.  

•	 Voor een overzicht van het plat-
telandsontwikkelingsbeleid in elke 
lidstaat: ga naar onze interactieve 
kaart (voor de Nederlandse versie, 
klik rechts bovenaan): http://enrd.
ec.europa.eu/country/

•	 In de audiovisuele mediagalerij vindt 
u fotoalbums over uiteenlopende 
gebeurtenissen en video’s over 
interessante plattelandsontwik-
kelingsprojecten: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Op de portaalpagina met de titel 
Communicating Rural Development 
Gateway staan voorbeelden van suc-
cesvolle communicatie-instrumenten 

ter bevordering van de platte-
landsontwikkeling in de EU: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

De publicaties van het ENPO (waarvan 
hieronder een aantal wordt opgelijst) zijn 
beschikbaar is zes talen (Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Pools en Spaans):

•	 EU Rural Review: geeft een doorlich-
ting van verschillende aspecten van 
het plattelandsontwikkelingsbeleid;

•	 ENRD Magazine: brengt de meest 
recente verhalen van het ENPO, de 
NNP’s en de plaatselijke groepen in 
heel Europa samen;

•	 EAFRD Project Brochures: zoomt in 
op succesvolle projecten die uit het 
ELFPO zijn gefinancierd; 

•	 Rur@l Newsflash: een online 
nieuwsbrief met de laatste 
netwerkactiviteiten.

Het ENPO is ook actief op de sociale 
media: op Facebook (www.facebook.com/
EUAgri), Youtube (www.youtube.com/user/
EURural) en Twitter (@enrd_cp).

Om u te abonneren op ENPO-publicaties 
of deel te nemen aan het online discussie-
forum opENRD, ga naar: https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

De communicatiewerkzaamheden van het ENPO …
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Om de meest recente ENPO‑publicaties in uw brievenbus te 
ontvangen, volstaat het u te registreren: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Om de vinger aan de pols van de laatste trends op het 
gebied van plattelandsontwikkeling te houden: neem 

deel aan het debat op opENRD: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

U wil meer weten over het ENPO,  
ga dan naar: 

www.enrd.eu

op

Nog vragen?  E-mail het ENPO: info@enrd.eu 

Auteursrecht foto’s: Kevin Nicholson (omslag), Egidijus Giedraitis (blz. 2), Matej Povše / Globalphoto 123rf.com (blz. 3),  
johnnydevil 123rf.com / maxfx 123rf.com (blz. 4), dipressionist 123rf.com / Heather Boyd 123rf.com (blz. 5),  
Mario Folchi (blz. 6), Steve Morgan (blz. 7).
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